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 تاهّمألاَو ءابآلاَو َنيِمْلَعُملا ىلإ

 رّزعي دّرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّبعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 نوعمتسي ىتلا تاياكحلا لالخ نم .تدادزا دق سردلا ةعاق يف

 .الامجو َةّيويح ءاهيلإ
 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ءةءارقلا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا |رقإ
 ع "ع 3 00 5

 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ثذحتو «ةفلتخم ةحفص دنع فقوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت »

 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا ىف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْثّردت »
 .ةنيزح كتوص ةمغن ٌلعجا ءاًئيزح ةياكحلا

 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٌبلطاو ءهتحت كعبصإ ُْرّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنَّوَدو .مهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 :ةنلتقم ااتاوصا امالكحس فلس ةقوقم ةقيرطر ةياكتلا |رقإ

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع صرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت نأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت
 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ زشأ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطالا حاعقوت ىلإ ذأ :ةدم لوا ةياكتنلا ازقت أ دعب
 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٍثلطأ

 يف عورشم لالخ نموأ اهنوٌدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري موسر
 وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ْمهطعأ .هب نوموقي
 ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ مهلأسإ .مهموسر
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم
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 نيولْزان ثراننبل ةًبنكم هين





 ِنادْلبلا َنْبِديِعَ ِدَلَب يفو ِنامَّزلا ميدق يف

 لو ىعنا ىدأب ىلإ اذواع ىرتخ قا
١ 

 ّنم اًدئاع َناك ْدَقَف ؛ُهْفْيَس دلَقَتَيو ُهَتَدَص 7 2 عت وكسر ءَمَر و

 .بؤحلا

 .ةّركام اًروجَت ىقتلا قيرطلا يفو



 :ُهَل ثَلاقو ٌيدْنْجلا ٌزوجعلا َتَمَقْوَتْسا
 (؟اًريثك الام بسكت ْنأ ٌبحتأ ءٌباّشلا اهّيأ» 0 هس وو ب روع يب س 3

 م 4 نب د يح لع 32 قا و ضا
 فيك .ْنكل .اًريثك كلذ ٌبحأ» :يدنجلا َباجأ



 تيب وفق ىلإ ةرمعلا ترام ٌ
 :ُتَلاقو

 .ىنيدانت ّنيح كعفزأو ءالْبَح ك 3 6 ا م 7 لوح ََُْس .ةراغملا كلِ يف َلِْتنأ كير .ٌةَراغَم ةَفّوَجُملا ِةَرَجّشلا َكْلِت َتْحَن»

 - جي سم «.اًيئَغ ترص دق ذئدْنع نوكتو 25 00



 (؟فيك ْنكل» :ِةَرْيَح يف يدْنَجلا ل ع 0 و و ل دك

 ىف ٌلِجَتَس» :ةَلئاق ةّركاملا دودكلا ينج

 00 .ِفَرُغ ثان ٍةَراغَملا كلت ٍلَفْسَأ

 55 ٌّبْلَك لوألا ةَقرُعلا يف



 دوقُتلا ّنِم ٍقودْنُص َقْوَق ُسِلْجَيهارَعَس
 ع ةي

 .هنم فخت ال .ةّيساحّتلا

 بولا َقْؤَق ُهْعَضو ُهغَفذا مث ءيِبوَن همام

 «.ٌءاشَت ام «ذئَدْنِع ةّيساحّتلا دوقُتلا ّنم ذو
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 :ثّلاقف اهَمالَك ٌةَركاملا ٌزوجَعلا تعبات

 .ةّيضفلا دوقُلا ّنم قودْنْض هيناتا ةَقْوُعلا يف» مم دلل مقا 6 ف دل د



 اذ َرثآ اًسِرَش اَْلَك قودْنٌّصلا َكِلَذ َقْوَف ىرتس

 .هْنم ْفَخَت ال .ِءاوَه ْيَتَنوحاطك نْيَكريِبك نيَبَع

 (.ءاشَت

 هم مد

 نطقت اليخ ةكخض ٌروجعلا تكِحَض

 نم ٌقودْنُص ةَئلاَثلا ةَْرُعلا يف» :تَلاقو

 اْلَك ٍقودنّصلا َكِلَذ ّقْوَق ىرتس .ةّيبهَّذلا دوقُتلا
 ال .ِنْيَجْربك نير يبك نْيئْيَع اذ اًمْحَض اًسِرَش

 «.ًءاشت ام ةّيبَهَّذلا دوقُتلا َنِم

 ان



 اهُنيأ .تنأو» :الئاق ٌّيدْنَجلا َلَأَس

 (؟ةَراغَملا ّنم َنيديِرُت اذام ٌزوجعلا
 !ادناؤلام ديرأ ال : تدك زوجعلا تقتاجأ 0 1



 ةحاّدق َةَبْلَع الإ ٌديرأ ال !اًدحاو اشف ىَّتَحالو

 يتّدَج يل اهْنكَرَت ةَميِدَقةَرغَص (ِةَعالَو)
 «.كانُه

 5 0 20ه 001
 كل نوكيس !يرشنأ» :ةّسامحب ىدنجلا فَتَه

 (!ٌنيتاشت ام





 ٌباَّشلا ٌيِدْنْلا ّنكل َةَقِيِمَع ٌةَراغَملا تّناك

 كامو .اهلفْسَأ ىلإ َلوِصْولا اًريخأ َعاطتْسا

 .باوثأ َةَنالَّث ُةّمامأ َدَجَو
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 ةمانأ ىأَرف لول تتابلا ٌيدْنجلا حت

 ِنْيَئْيَع اذ اًسِرَش اَبلَك أك ءُروجعلا ُهَل تّلاق امّلْثم

 ٍقودْنُص َقْوَف سِلْجَي ةَوْهَق ْيَناِجْنْفَك ن نبتَريِبك

 «!ٌميظَع سراح َتْنَأ» :ٌعاجّشلا ٌيدْنَجْلا لاق

 ُهَقوَق بْلَكلا َسّلَجَأو زوجعلا َبَْنّدَم م
 ىلإ ٌيدْنَجلا َتَقَتلاَف ءائداه ُبْلَكلا َسّلَج

 4 د ةحَنكو ٍقودْنُصلا
 َتْلَكلا داع َمُ ِدوقّتلاب هبويج كَم .ةّيساحُتلا

 .قودْنَّصلا َقْوَق هناكم ىلإ

0 3 





 نيئيَع اذ َرَحآ اًسِرَش ايْلَك ىأَر ةيناقلا ةَقْرعلا يف

 ٍقودْنُص قْؤَف ُسِلْجَي ِءاوَه يّتَتوحاطك ِنْيَتريبك
 .ميدق

 «لْبَق نم َلَعَف امّلْثِم ءزوجعلا َبْوَت ٌيدْيجلا َّدَم 41 ةايع | 16 0 هر

 .ُهَقْوَف بْلَكلا تلجأ



 دوقُتلاب اًءولْمَم ُهَدَجَوف َقودْنّصلا حتت م

 ةّيِساحّتلا دوقُتلا َنِم هَبويج َعَرْفأف «ةّيّضفلا

 ىلإ َبْلَكلا َداعأ َمُن .ةّيّضفلا دوقُتلاب اهألَمو

 .قودنٌُصل | َقْؤَق هناكَم

3 



 ِنْيتْيَع اذ َرَحآ ابْلَك ىأَر ةَاَلا ةَقْرُعلا يفو

 .مُحَض ٍقودْنُص َقْوَف ُسِلْجَي نْيَجْربكِن يترك
 ٌدَشَأو ني نيقباشلا ِنئِْلَكلا ّنِم َسَرْشَأ ناكو

 .اًعاَزْفِ

 ل ف 02



 اًءولْمَم ٌقودْنُّصلا ىأَر امَدْنع ٌيدْجلا ّقَهَش
 دوقُتلا َنِم ُهَبويج ٌعِرْفُي عرش بهذا دوقُتلاب ذا 2 ع د هعمل نوعا :
 د مو ع 5 2 يقدم

 و 2 ع شو 1 سس

 ّمث !ًهتيقاط ىّتَحو ءاّضْئَأ ُهَتَّرَص ٍبَهذلاب

 .قودْنٌُملا ّقْوَق هناكم ىلإ بلكلا

 داع أ
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 0 ٌةَريغّصلا ِةَحاَدَقلا َةبْلُع ٌيِدْئَجلا َسْنَي مل ةفئدقلا هدف هل 6 هع ال عا

 يع يو اهنَبلط يتلا 4 َّدَجَو ىَّتَح اهْنَع َّتَحَب 7-1 لا ا

 ونيعَفْرإ» :الئاق ٌروجَعلا ىدان ٌعُن

 تبلغ طْبْرا»:ُثلاق ًةّركاملا ٌَروجعلا َّن ل تع طل 3 7
 ا | و 2 -- اَنِكل

 ل 6 - صلا ابَحل نلكأ ع5 ءاهعقزأف لبكلاب ةريغّصل

 (.اًضْيَأ ّتْنَأ كعّفزأو



 هيلا ةركاملا رجلا ذأ كدذقلا وق
 يف وه هكرتت مث اهتبلع ىلَع لصخت نأ ديرت « رق قوت اهم | ناك ع ا د ور ا 2
 اَعَم َةَبلُعلاو ٌوُه ُهَعَقرَت ْنَأ ىلَع َّرَصأف .ةّراغَملا
 .ّناك اذكمو



__- 

0 

5 71/1! ١ 

5 3 
 َّنْيأ» :ٌةَلئاق ةّركاملا ٌروجَعلا تحاص

 «!اهتاه ؟ةديفَصْلا

و «ىل ىلوق» :َلاقو ُهَسْأَر ٌيِدْجلا ره
 مل لَ

يِديرُت تْنُك اذاملو َدَبْلْعلا ِهْذَه قيديرت
 نأ ٌن

 (؟ةَراغَملا ىف ىيكتتت

 نزلا



 َفَسَتْكا ٌّيِدْنجلا َّنأ ٌةَركاملا ٌروجَلا تَفَرَع
 وهون هوو

 اهتّوقب هلْكقَت ْنأ ديرُت اهْيَدَي ْتَحَفَرَف ءاهتليح

 ا ناك ًعاجّشلا ّيدْنَجلا ّنكل ةّيرخّسلا

 ِهفْيَسِب اهَبَرَصَق اهْنم





 ميت ةاك :ةوبجشلاو ةافيضألا ةلوغ د كو

 ْمُهَّل مده 2 هب ب َنيِبَجْعَمْلاَو 4 هئاقدصَأل تالّمَحلا

 «ّنيجاتخملاو ًءارَقُقلا ٌدعاسُي ناك امك .ايادّهلا

 هوم
 :ادحأ دري الو

 6 2 هك



 «؟اها نأ ْنأ ُردقأ

 د ع ًْ قع
 اولاقو َّنيككشُم ْمُهَسَوؤُر ةَواَقدِصُأ ٌرَه

 هبا َّنِإ كلّملل َنيِق ْدَقَف .اهارّي نأ ٌدَحَأ ُرِدَْيال»

 ا

 «.اًدَحأ ىركالو ادب اهنم خوف بال ةَميظَع ةَعْلَ

- 

 ىّلَعَو اهارأ ْن
- 5 
1 

 نأ ىَنَمَتَأ» : هسا ناو ٌءدْنَجلا َلاق
 و

 ) .ًيمَألا هْذَ امْوَي قدك

 .ةريمألاب كفي مؤيلا َكِلَذ َدْعَب < ناك ام اًريِثَك

 .اهنلإ اهب ليك م ٌفرْعَي مل ُهّنِكل
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 الام ٌفِرْضَي اًديعَس ٌيِدْئجلا ًناكو .ُماَيألا توم

 .ءاقدضألا ّنِم ريكا ِهِلْوَح ْنِمو ءاريثَك
 َمْحَقلا َقّدْنُلا َكَرَتف ءاريخَأ َدَقَت هلام َّنِكَ

 يف ُهْرَي ْمَلو .ةريقح ةريقف ةَكْرُع يف شيعي



 ةَراغَملا نم اهَجَرْخَأ يتلا (ةَعاّلَولا) ةعاّدَقلا
 .اًران اهب َلعْشُي ْنَأ دارأو



 ا ل

 قدرا ملل زق الك لير تل نورتو

 .ةَرَجَّسلا ٍةَراْعَم يف ةّيس باحُنلا دوَقُتلا ٍقودْنُص

 (!َكْيَدَي َنْئَب َكُدِبَع ءَكِبِيل» ُثْلُكلا لاق

 ان



 ل ذ تكلا كا
 دال ا ميزا الحل ىهتح

 .ةكاسلا دوقللا 25



 ةَحاَدَقلا ةَبَلُع دس ٌيِدْنَجلا َفّسْتكا ام َناعْرُس

 ٌسراح ةءاج هوم َةَبَلُعلا َحَدَق اذإ !ةَريغَّصلا

 0 اهَحَدَق اذإو ؛ةّيِساحّتلا دوقّتلا ٍقودْنُص

 اذإو ؛ةّيّضفلا دوقّتلا ٍقودْنُص سراح ٌهءاج

 قودْنُص ٌسراح ٌهءاج تام ٌتالَن اهَحَدَق

 هَ ةّيرََّذلا دوقُتلا



 هقُدْنُق ىلإ اعف َلاوْمألا ِهْيَِإ ُبالكلا َتّلَمَح

 تاتو ا ىلحأ ي يرْتْسَي يذاع 0

 .ةارققلا ٌدعاسُيو



 يف ُركَفُي يِدْنجْلا َسسّلَج «يلايللا ىدخإ يف
 ال ةَريبَك ةَعْلَف يف شيعت 7 علا ةليمجلا ةريمألا

 .اهارَيٌدَحَأ الو اًدَحَأ ىرت

 «!اهارأ يتْيَل» هِسْفَن يف لاق

 ا



 .لّوألا ُتْلَكلا ٌةءاجف

 * م فايق داق 86 لي وعي راق فقر
 ٌديرَأ نكل ءّلْيَل ّتْقَولا َّنَأ فرغأ» :ٌيِدْنُجلا لاق

 «.ةّدحاو ةظْحّلِل ْؤلو ةَريمألا ىرأ ْنأ



 داع ام َناَعْرُسو .ٍةَطْسَل يف ُبْلَكلا ىّمْتخا

 .ًةمئان ثناكو هِرْهَظ ىلع َةريمألا ٌلِخَي





 نقلل ءيلاتلا ماوتلا اص يف

 اَبلَك نأ ٌتْملَح» :ُتلاق ءاًئيرغ اًمْلُخ ةكلملاو

 (!يلَبم ايدج َّنأو ِءينَفَطَح

6 



 «!ٌتيرْغ مخ اذه» :ثّلاقو ٌةَكلَملا تقاخ

 َسِئّلو ةَفيِقَح ٌةَريمألا ةثآر ام ٌنوكُي نأ ث جو

 يف َرَهْسَت ْنَأ تافيصّولا ىدخإ ْتَرَمأف اَمْلُح
 .ٍليَللا ٍلاوَط ةريمألا ةَقُْع
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 كيب
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 وقع هور قي 7 -

 ُهَنَأَرو .ُّثَعِبَتف ةَريمألا لمخَي بلكلا

 ٌةَووُسْبَط ثكَسمأف َقدنُفلا ُلُخْدَي
 88! تعب اريغ ريغ

 .ًةَريِبَك َةَمالَع هباب ىلع ْتَمَسَرو



 لا

 م
 نمارعع

 .ةريم

0 
 َبَلكلا َّنِك

 أ ىلع

 زيت“ ينم
 كاَسئأف
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 باوُأ

 روُشْبَط

 أ كِلَملا

 ملا
 و

 امم تامالَع َمَسَرَوَة

 َنوثَحِنَي َنْيَأ

 رعي لف اهلك
 اخ ْنَعن

3 
 ما

 ّىكذلا
 ص -

 - اق

 ةَمالَعلا ىأَر



 5ك

 ةيلاتلا ةّلْيَللا يف .ًةيكَذ اًضْنَأ ٌةَكلَملا تناك

 .اًيريرك اًسيك اهتتْبا بْوَتب ٌتَقَّصْنأ

 اق هيف ْتَلَعَجو ٍقيِقّدلاب سيكلا ِتآلَم

 ةيدآلا معرب لكلا ءاح ان قاع

 َقْوَف َكَرَتو رسيكلا ٍبْقت ْنِ ُقيّدلا ب 0

 ُتْلُكلا ىّتَح َُرَي ْمَل ًقيِفَح اَرَ 03 قيرطلا
0 

0 

 اوكَسْمأو كِلَملا ٌسَرَح لَّصَو حابّصلا يف

 .ِنَجَّسلا يف ذ ةوعضَوو ّيِدْنَجلا

 «!ُتومَت اَدَع» :ناَجَسلا ُهَل َلاقو





1: 

 لطم اًئيزح هتنازْنز يف ٌيِدْنُملا َسّلَج

 ْنكَل .بَرَهل ةَقيرَط يف ُركفُي للا َلاوَط

 هِقْدْنُملا يف ةَحادَقلا ُةَبأعف ؟ُبْرْهَي َفِنَك

 .تالكلا بلطي نأ عيطتسي ال اهِْيَغ نمو
 دولا م طق غضبا ينج يف نكي و
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 ةّدفان نابْضُق َءارَو َفَقَو حابَّصلا يف

 لاحلا هذه ىلَع َوُه امتي .اًئيزَح نجّسلا

 .يفاكتشإ قبض ةةقاقلا مامأ قوت



 درا 40 فنياركأو كل لاقو قست مادان

 هذه يطعأف قّدْتدلا نم ةعاّدقلا ةبلغب ىتثج»

 «.ةّيّضفلا َدوَقُتلا
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 .لاملا نم ربكلا علبملا كاذ

 لمخي اضكر داعو (ًضكَر قدنُملا ىلإ بهذ

 .ًةئيِمّثلا ةَحاَدَقلا َةَبُْع ُهَعَم

 َلَخَد ىّتَح ةَبلعلا ُمَلَسَكي ٌيِدْنجلا داك ام

 .مادغإلا ةعاس ىلإ ُهَدْحَأَيِل ٌناَسَسلا



 .ةكلملاو كلل 0

 َهَيَم ِةَحاَدَقلا بلع ٌيدْنَجلا ب

 ُهنَءاج لاحلا يفو ءَتاَرَم ٌَتالَّثو 0

 «!ىنيصلخ» :حاصف .ُةنالَّكلا ٌبالكلا

 ها



 ْنِم ٌةَكلَملاو ُكِلَملا بجو .اوّرَقو ةَعيِرُملا

 هيدج ادع كلأ» :ةلالاقو دخلا كلك وك

 «.ةريمألا انتداب

 ٌيِدْنَجلا مشاب َنوفتْهَيو َنوقْفَصُي ٌساَنلا َلَبفأو

 «!انْيَلَع اكلَم نوكتل ءانّتَريمأ ْحَوَرَت» :اولاقو



 لافتخا يف ةَليمجلا ةريمألا ٌيدْنَجلا َحّوَرَت

 ْنِم ٍبيِرَق رْصَق يف ِناِجْوَّزلا شاعو .ميظَع
 م

 : يس 2
 .ةيضار ةَديعَس ةشْيع .كلَملا ةّعلق

 9 500 ظ و قا 555

 اكلم ٌيِدْنحلاب يدونف َكِلَملا َيْفوُت َنينِس َدْعَبو
 ٌلَظو ءَبْعَّشلا ٌّبَحأ الداع اكلَم َناكو .ُهَدْعَب

 دعاسو ءاقادضألا تحب اجيك هتايخ لاَوُط

 :ةارقفلا
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